
 
EXPUNERE DE MOTIVE 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

Lege pentru ratificarea  Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 
recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor științifice, semnat la București, la 

23 noiembrie 2021 

Secţiunea a 2-a 
 Motivul emiterii actului normativ 

1.Descrierea situaţiei actuale  

În cadrul relațiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova, 

recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice 

eliberate de instituții de învățământ acreditate în România și în 

Republica Moldova este guvernată de Acordul bilateral în 

domeniu, ratificat prin Legea nr. 39/1999 pentru ratificarea 

Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, 

certificatelor şi titlurilor științifice, acordate de instituții de 

învățământ acreditate în România şi în Republica Moldova, 

semnat la Chișinău la 20 iunie 1998 și amendat prin Protocolul din 

26 august 2010, ratificat prin Legea nr. 291/28 decembrie 2010. 

În acest context, la inițiativa Părții române, au fost declanșate 

negocieri pentru adoptarea unui nou Acord de recunoaștere;  

aceste negocieri s-au derulat de Ministerul Educației prin Centrul 

Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în baza 

Memorandumului cu tema ”Aprobarea negocierii Acordului între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 

recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor 

științifice”, aprobat în ședința Guvernului României din 31 iulie 

2020. 

Negocierile s-au derulat, în scris, prin transmiterea versiunilor de 

text de către Ministerul Educației din România și Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova; Ministerul 

Educației din România a comunicat aceste texte prin intermediul 

Ministerului român al Afacerilor Externe. 

După finalizarea negocierilor și convenirea cu Partea moldoveană 

asupra textului final, Partea română a inițiat Memorandumul cu 

tema ”Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a 

diplomelor, certificatelor şi titlurilor științifice”, aprobat în 

ședința Guvernului din din 11 august 2021. Prin acest 

Memorandum, s-a propus ca Ministerul Afacerilor Externe să 

elibereze depline puteri pentru dl Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul 

educației, în vederea semnării Acordului conform art. 17 alin. (1) 

din Legea nr. 590/2003 privind tratatele. 

Acordul a fost semnat la București la data de 23 noiembrie 2021 

de ambele Părți, respectiv de dl Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul 

educației din România și dl Anatolie Topală, ministrul educației și 

cercetării din Republica Moldova. 

2.Schimbări preconizate Față de prevederile Acordului în vigoare, noul Acord între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 



Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru 

ani 

Media pe cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor  
    bugetare, plus/minus,  
    din care:                                       
a) buget de stat, din acesta:                                  
    (i) impozit pe profit                                               

 

Nu este cazul. 

recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor 

științifice cuprinde următoarele aspecte: 

 recunoașterea anumitor diplome și certificate de nivel 

preuniversitar din Republica Moldova care nu intră în domeniul de 

aplicare ratione materiae al Acordului în vigoare și a căror 

recunoaștere a fost solicitată în România, respectiv diploma de 

absolvire a liceului,  diploma de absolvire a învățământului mediu 

general, diplomele de absolvire a colegiilor și a școlilor medicale 

de bază, cu o durată de minimum 3 ani de studii, după absolvirea 

școlii generale de 9 ani de studii; 

 recunoașterea atestatelor de studii medii de cultură generală 

din Republica Moldova eliberate înainte și după 2011 

 recunoașterea studiilor universitare de scurtă-durată cu studii 

din învățământul terțiar non-universitar; 

 recunoașterea diplomelor și certificatelor obținute la 

absolvirea studiilor postuniversitare, a studiilor de specializare 

postuniversitare și a cursurilor de perfecționare de nivel 

postuniversitar. 

Acordul preconizat este în concordanță cu dreptul Uniunii 

Europene și, în plus, art. 9 prevede că ”Recunoaşterea 

profesională şi încadrarea în activitatea profesională se fac 

conform legislaţiei naţionale în vigoare pe teritoriul statului 

fiecărei părţi”. 

3. Alte informaţii Potrivit art. 13, Acordul intră în vigoare la data ultimei notificări 
prin care Părțile se informează reciproc despre îndeplinirea 
procedurilor legale interne necesare pentru intrarea lui în 
vigoare. 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1.Impactul macroeconomic Nu este cazul. 

11.Impactul asupra mediului 
concurenţial si domeniului 
ajutoarelor de stat 

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Nu este cazul. 

21 . Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Nu este cazul. 

22 . Impactul asupra întreprinderilor 
mici şi mijlocii 

Nu este cazul. 

3. Impactul social Nu este cazul. 

4.  Impactul asupra mediului Nu este cazul. 

5. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 4-a 
 Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- în mii lei (RON) - 



    (ii) impozit pe venit       
 b) bugete locale:                                                  
    (i) impozit pe profit                                       
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:            
    (i) contribuţii de asigurări   

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,              

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 
bunuri şi servicii  

Nu este cazul. 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

Nu este cazul. 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul. 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Nu este cazul. 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

Nu este cazul. 

7. Alte informaţii  Nu au fost identificate 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
1.Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de    
act normativ; 
 b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea  implementării 
noilor dispoziţii                    

 
Nu este cazul. 

2.Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare                                        

Nu este cazul. 

3. Masuri normative necesare 
aplicarii directe a actelor  normative 
comunitare                                           

Nu este cazul. 

4. Hotarâri ale Curtii de Justitie a 
Uniunii Europene   

Nu este cazul. 

5. Alte acte normative si/sau 
documente internationale din care 
decurg angajamente                                                                                  

Convenţiei cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în 
învăţământul superior în statele din regiunea Europei, adoptată 
la Lisabona la 11 aprilie 1997, ratificată de România prin Legea 
nr. 172/1998. 

6.Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 



 
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme 
implicate. 

Nu este cazul. 

2.Fundamentare alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului de 
act normativ. 

Nu este cazul. 

3.Consultările organizate cu                   
autorităţile administraţiei publice                                                         
locale, în situaţia în care proiectul                                                      
de act normativ are ca obiect                                                      
activităţi ale acestor autorităţi, în                                                    
condiţiile Hotărârii Guvernului nr.                                                        
521/2005 privind procedura de                                                                 
consultare a structurilor asociative                                                      
ale autorităţilor administraţiei                                                          
publice locale la elaborarea                                                               
proiectelor de acte normative.   

Nu este cazul.    

4.Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

Nu este cazul.    

5. Informaţii privind avizarea de 
către:                                                       
   a) Consiliul Legislativ                                                                    
   b) Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării                                                     
   c) Consiliul Economic şi Social                                                            
   d) Consiliul Concurenţei                                                                    
   e) Curtea de Conturi                                                                 

Este necesar avizul Consiliului Legislativ. 
 

6.Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 
Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 
 

1.Informarea societăţii civile cu 
privire                                                     
la necesitatea elaborării proiectului                                                     
de act normativ                                                                           

Proiectul prezentului act normativ va fi publicat pe pagina de 
internet a inițiatorului, Ministerul Educației – www.edu.ro, cu 
respectarea procedurii de transparență prevăzută de Legea nr. 
52/2003. 

2.Informarea societăţii civile cu 
privire                                              
la eventualul impact asupra mediului 
în                                                 
urma implementării proiectului de 
act                                                   
normativ, precum şi efectele asupra                                                     
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor                                                   
sau diversităţii biologice              

Proiectul de lege nu se referă la acest domeniu. 

lnk:HOT%20GUV%20750%202005%200
http://www.edu.ro/


3.Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1.Măsurile de punere în aplicare a                                                         
proiectului de act normativ de către                                                       
autorităţile administraţiei publice                                                        
centrale şi/sau locale - înfiinţarea                                                       
unor noi organisme sau extinderea                                                          
competenţelor instituţiilor existente  

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, 
Inspectoratele Școlare Județene, Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București și instituțiile de învățământ superior din 
România asigură punerea în aplicare a prevederilor Acordului. 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de lege intitulat ”Lege pentru 

ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 

recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor științifice, semnat la 

București, la 23 noiembrie 2021”, pe care îl supunem spre adoptare. 
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